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Viktig: Les om kontrakten

Kontrakten kan fylles ut elektronisk eller skrives ut og fylles ut på papir. Forbrukerrådet anbefaler at 
kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. Forbrukerrådet oppfordrer begge partene til å 
lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes. Forbrukerrådet tar ikke ansvar for eventuelle feil ved 
utfyllingen av kontrakten.

Kontrakten må skrives ut i minst to eksemplarer og undertegnes av begge parter. Vi anbefaler også å un-
dertegne hver side med initialer.

Forbrukerrådets kontrakter oppdateres løpende. Siste dato for oppdatering fremgår av den enkelte kon-
trakt. Regler og praksis på området kan endres, og det kan være perioder hvor innholdet i kontraktene 
og tilhørende veiledninger ikke er oppdatert. Forbrukerrådet fraskriver seg ethvert mulig ansvar for feil, 
utelatelser eller mangelfulle oppdateringer. Ta kontakt med Forbrukerrådet på telefonnummer 23 400 500 
dersom du har spørsmål til kontrakten.
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1. Parter

Selger

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Tel.:

E-post:

Kjøper

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Tel.:

E-post:
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2. Kjøretøyopplysninger

Kjøretøyets merke og type

Årsmodell Første gang registrert

Registreringsnr. Kjørelengde

Selger har eid bilen siden Nøkler, antall

Utstyr/tilbehør som inngår i kjøpesummen

Er nøkler kommet bort

Ja Nei

Er eller har bilen vært trimmet/chippet

Ja Nei

Følger servicehefte med bilen

Ja Nei
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3. Heftelser

Kjøretøyet er fritt for heftelser

Ja Nei

Hvis nei, spesifiser heftelser

4. Tilleggsopplysninger

Årsavgiften er avviklet og erstattet av trafikkforsikringsavgiften. Fra og med 1. januar 
2018 vil bilens eier bli fakturert via bilforsikringen sin.

Er bilen bruktimportert

Ja Nei

Kjøper har besiktiget og prøvekjørt

Ja Nei

EU-godkjent

Ja Nei

Dato for siste EU-kontroll
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4. Tilleggsopplysninger

Vedlagt kopi av kontrollseddel fra siste EU-kontroll

Ja Nei

Selger er registrert som eier av bilen

Ja Nei

Er bilen brukt som drosje, leie- eller leasingbil?

Ja Nei

Tilstandsrapport er lagt fram

Ja Nei

Tidligere skader, omlakkering, større reparasjoner

Ja Nei

Hvis ja, spesifiser skade og tidspunkt

Registerrem

Har kjøretøyet registerrem

Ja Nei

Hvis ja: registerrem er skiftet ved kilometerstand
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Radio

Er bilen utstyrt med antenne for mottak av DAB+?

Ja Nei

4. Tilleggsopplysninger

Service

Siste service ble utført ved kilometerstand

Er det feil eller problemer med bilen

Ja Nei

Hvis ja, spesifiser skade og tidspunkt
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5. Betaling og levering

Kjøpesum kr Betalingsmåte

Forsikring og overtakelse

Selger sier opp sin forsikring på bilen fra overtakelse, dato

Overtakelsesdato Leveringssted

6. Forbehold

Selges kjøretøyet «som det er»

Ja Nei

Når det er tatt et forbehold om at en bil selges «som den er» betyr det at kjøper overtar 
mye av risikoen for at bilen kan ha skjulte mangler. Hvis kjøper oppdager mangler etter 
avtaleinngåelsen, er det normalt ikke et kontraktsbrudd med mindre selger har gitt feil el-
ler manglende opplysninger eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper 
med rimelighet hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummens størrelse og andre forhold.
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Fraskrivelse av rettigheter

Det følger av kjøpsloven § 19 at det kan foreligge mangel ved bilen selv om bilen er solgt 
«som den er». I en kjøpsavtale mellom to privatpersoner kan kjøper fraskrive seg retten til 
å gjøre mangler gjeldende etter kjøpsloven § 19.

Dersom kjøper ønsker å fraskrive seg alle rettigheter til å gjøre eventuelle mangler ved 
bilen gjeldende overfor selger, må partene skrive følgende tekst i feltet nedenfor:
 
«Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpsloven § 19.»

6. Forbehold

Skriv her:

7. Underskrifter

Sted Dato:

Kjøpers underskrift:

Selgers underskrift:
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Før du kjøper bruktbil

For å sikre et så godt bilkjøp som mulig, er det en del forholdsregler du bør ta før kjøpet. Vi har laget en 
sjekkliste for et tryggere bruktbilkjøp.

Skriv det ned
Skriv ned alle kjente feil og mangler i kontrakten. Bruk gjerne et eget ark og ta vare på annonsen for bilen 
om det er mulig.

Kilometerstand, årsmodell og EU-kontroll
Kilometerstand kan du få sannsynliggjort i serviceheftet, eller selgeren kan vise frem papirer fra verksted. 
Årsmodell og EU- kontroll sjekker du hos Statens vegvesen.

Gjeld
Dersom bilen er pantsatt, kan du risikere å miste den. Det følger nemlig bilen, og ikke eieren. Du sjekker 
det enkelt hos Brønnøysundregisteret, og ta vare på utskriften. Det tar om lag tre dager før en heftelse 
blir registrert. Det er viktig at du kan dokumentere at du har vært i god tro, dersom det skulle bli proble-
mer i ettertid.

Riktig eier
Pass på at selgerens legitimasjon stemmer med navnet på eieren i vognkortet. Hvis du betaler til en som 
ikke eier bilen, risikerer du å tape både pengene og bilen.

Servicehefte
Serviceheftet viser bilens historikk, og kan gi god informasjon om arbeidet som er gjort på den.

Tilstand
Du må prøvekjøre bilen, og du bør få gjort en test hos et autorisert verksted. Last ned tilstandsrapport 
som er utarbeidet av Forbrukerrådet og Norsk Bilbransjeforbund.

Garanti
En garanti skal gi deg bedre rettigheter enn hva loven allerede gjør. Det kan være slikt som lengre klage-
frist, eller gratis reparasjon.

Velg riktig lån
Det er store forskjeller på vilkårene for billån. Sjekk hvem som kan gi deg det beste tilbudet på 
finansportalen.no.
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